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Warszawa, 23 marca 2020 roku

Szanowny Pan
Zbigniew Ziobro
Minister Sprawiedliwości

NRA-02-JT/7/20
Szanowny Panie Ministrze,
W związku z ograniczeniami w pracy adwokatów wprowadzonymi z uwagi na stan epidemii
zwracam się do Pana Ministra o podjęcie działań w celu spowodowania wypłaty zaległych
należności przez sądy dla adwokatów z tytułu wypełnianych przez nich funkcji pełnomocników lub
obrońców wyznaczonych z urzędu.
Wiem, że liczna rzesza adwokatów oczekuje na wynagrodzenie za taką pomoc prawną
udzieloną z urzędu przez okres sięgający kilku miesięcy. W obliczu ograniczenia aktywności sądów
można oczekiwać, że problem ten ulegnie nasileniu.
Kwestia ta nabiera doniosłości wobec restrykcji w życiu społecznym mających na celu
ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa, które mają wpływ na położenie ekonomiczne
adwokatów. Zaistniałe okoliczności stawiają dużą część środowiska adwokackiego w trudnym
położeniu, a szczególnie wrażliwi na nie są adwokaci świadczący pomoc prawną głównie na polu
procesowym oraz dla których znaczną część aktywności stanowi pomoc prawna z urzędu.
Adwokaci świadczący pomoc prawną z urzędu na co dzień pozostają w służbie ludziom,
dając im gwarancje procesowe należytej ochrony ich praw.
Stan epidemii spowoduje, że mikroprzedsiębiorcy, w których gronie znajduje się
zdecydowana większość adwokatów, będą dotknięci skutkami kryzysu ekonomicznego. Organy
Adwokatury i organy Izb Adwokackich podjęły działania na rzecz ograniczenia negatywnych
skutków stanu epidemii, na które narażeni są adwokaci i aplikanci adwokaccy, w tym odroczenie
pobierania składek członkowskich. Przewidujemy dalsze działania pomocowe i wspierające
kancelarie adwokackie.
Dlatego zwracam się do Pana Ministra o skorzystanie z uprawnień nadzorczych płynących
z art. 9a § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.jedn. Dz.U.
2020 roku poz. 365) celem spowodowania niezwłocznego wykonania wypłat wymagalnych

wynagrodzeń z tytułu pomocy prawnej z urzędu tak na podstawie wystawionych już rachunków, jak
i rachunków, które będą wpływać do właściwych sądów.
Intencją mojego wystąpienia do Pana Ministra nie jest uzyskanie na rzecz członków
samorządu zawodowego ponadnormatywnych świadczań, lecz świadczeń im należnych
i zalegających w czasie. Mając na względzie położenie, w jakim niespodziewanie znaleźliśmy się
wszyscy, w tym także my, adwokaci, pragnę wyrazić nadzieję, że przedstawione postulaty znajdą
zrozumienie u Pana Ministra.
Z poważaniem
Adwokat Jacek Trela
Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej
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